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A KAMARÁK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGE 

KÜLÖNÖS TEINTETTEL A SZOLGÁLTATÁSOK MEGÍTÉLÉSÉRE-

BOKIK ESETTANULMÁNY 

 

THE ACTIVITIES OF CHAMBERS IN BUSINESS DEVELOPMENT 

PRIMARILY FOCUSING ON THEIR SERVICE PROVISION ROLE- 

BOKIK CASE STUDY 
 

Szilágyiné Fülöp Erika 

egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, vgterika@uni-miskolc.hu 

 

ÖSSZEFOGLALÁS 

Jelenleg hazánkban is elsődleges feladattá vált a kis- és középvállalkozói szektor 

megerősítése, stabilizálása mely feladat megoldásában partnerek lehetnek a gazdasági 

kamarák is. Ennek magyarázata, hogy az utóbbi időben különböző elméletek születtek az 

állam, gazdasági szerepvállalását illetően, melynek egyik alternatívája lenne, hogy a 

gazdasággal összefüggő közfeladatok egy részét, a köztestületi formában működő gazdasági 

kamarák látnák el. A kérdés az, hogy ez a feladat megvalósítható-e? Másrészt a kamarák 

hálózatszerű működésük kihasználásával, olyan adatokkal, információkkal rendelkeznek, 

amelyek segíthetik a gazdaság fejlesztését érintő kormányzati intézkedések, stratégiák 

előkészítését. E kérdéskörhöz kapcsolódva jelen cikk keretében, arra a kérdésre keresem a 

választ, vajon a kamarai szolgáltatások bővítésével lehetőség nyílik-e a kamarák részéről egy 

még hatékonyabb vállalkozásfejlesztési tevékenységre?  

 

SUMMARY 

 

In Hungary the stabilization of national economy has got primary importance by now- giving 

the most attention to small and middle-scale enterprises-, in the process of which the 

chambers could be economic partners. There are two reasons which can explain it: on the 

one hand, recently different concepts have been created about the role of the government in 

the national economy, which could partly be replaced by chambers functioning as public 

institutes and being responsible for some parts of socio-economic tasks. The question is if this 

role could be feasible or not for them?  On the other hand, using their network-like structure, 

they could be suitable for giving and getting the information necessary to prepare the 

governmental directives and strategies aiming to develop the economy. Regarding these areas 

I tried to find out whether the extension of chamber services could make it possible to develop 

their business activities in a more effective way? 

 

 

1.BEVEZETÉS 

 

A kis- és középvállalkozások életben tartása, fejlesztése minden fejlett piacgazdaságban, így 

hazánkban is elsődleges célja mind a kormányzatnak, mind a vállalkozások autonóm 

szervezeteinek, érdekképviseleteknek, köztük a gazdasági kamaráknak. Így nem véletlen, 

hogy napjainkban a kormányzati szervezetek, vállalkozói egyesületek, alapítványok, illetve 
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gazdasági kamarák egyre több szolgáltatást nyújtanak e cél érdekében, mely tevékenységek 

alapvetően a következők: információnyújtás, tanácsadás, oktatás, pénzügyi támogatás (hitel, 

hitelgarancia, fejlesztési támogatás stb.) közvetítése/nyújtása. Ezen szolgáltatások 

hatékonyságát, jelentőségét vizsgálom a következőkben a BOKIK példáján keresztül. 

 

2.A KAMARAI SZOLGÁLTATÁSOK KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATA 

 
A BOKIK szolgáltatási tevékenységének empirikus vizsgálatát az 1. ábrán látható logikai 

modell segítségével végeztem el:  

 

1. ábra. A BOKIK által nyújtott szolgáltatások empirikus vizsgálatának koncepcionális 

modellje 

 
Forrás: saját szerkesztés, 2012 

 

A modell szerint három tényező köteg összefüggését vizsgáltam, éspedig: 

1. Vállalati méretkategóriák (364/2004/EK rendelet és a 2004. évi XXXIV. törvény szerint) 

2. A BOKIK által nyújtott szolgáltatáscsoportok  

3. Nemzetgazdasági ágak: a nemzetgazdasági ágak TEÁOR szerinti besorolása. 

A modell alapján e tényezők között a következő főbb összefüggéseket határoztam meg:  

▪  A vállalkozások (kamarai tagok és nem tagok) mennyire ismerik a BOKIK által nyújtott 

szolgáltatásokat, vállalati méretkategóriánként csoportosítva (lásd 1. ábrán: V1 jelölés). 

▪  Az igénybe vett szolgáltatások hogyan oszlanak meg vállalati méretkategóriánként. 

(lásd 1. ábrán: V2 jelölés). 

▪  A szolgáltatásokkal való elégedettség hogyan alakul a vállalkozások körében, vállalati 

mértkategóriánként osztályozva (lásd 1. ábrán: V3 jelölés). 

▪  Az igénybevett szolgáltatások a vállalkozások nemzetgazdasági ágazat szerinti 

besorolása szerint hogyan oszlanak meg (lásd 1. ábrán: V4 jelölés). 

▪  A kamarai tagok és nem tagok kamarával szembeni elvárásainak, ehhez szorosan 

kapcsolódóan a kamara kommunikációs csatorna hatékonyságának, és a kötelező 

regisztráció elfogadottságának alakulása. (lásd 1. ábrán V5 jelölés). 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

905 

 

A kérdőíves felmérés végeztem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara tagjai körében. A felmérésben való részvétel önkéntes és díjmentes volt, az 

adatokat bizalmasan kezeltem. Az így kapott adatbázisokat SPSS 22 program 

felhasználásával, leíró statisztikák, kereszttáblás elemzés, faktoranalízis és klaszteranalízis 

módszerével elemeztem.  

 

Mintajellemzők kamarai tagok esetén 

A kérdőívet kitöltő kamarai tag vállalatok (75 db) szinte minden nemzetgazdasági ág szerinti 

besorolású tevékenyéggel foglalkoznak. A kérdőívet kitöltők közül a legtöbben 19,7%-uk (15 

cég) a kereskedelem, gépjárműjavítás, 17,1%-a (13 kamarai tag) egyéb szolgáltatás 

nyújtásával és 11,8%-a (9 vállalkozás) pedig az építőiparban tevékenykedik. A 

nemzetgazdsági ágak fő csoportjai szerint vizsgálva a kitöltő cégek 75%-a szolgáltatással, 

19%-a ipari tevékenységgel, míg 6%-uk mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozik. 

Jogi forma szerint a megkérdezett tagok 55%-a Kft. formában, 21%-a Bt., 17%-a egyéni 

vállalkozóként, 4%-a Zrt., 2%-a Kkt. és 1%-a egyesülési formában működő társaság. A 

foglalkoztatott személyek számát vizsgálva megállapítható, hogy 75%-uk 1-9 főt 

foglalkoztató mikro vállalkozás, 14%-a 10-49 főt foglalkoztató kisvállalkozás, 7%-a 50-250 

főt foglalkoztató közép vállalkozás, míg 4%-uk tartozik a nagyvállalati kategóriába.  

A vállalkozások korát tekintve az látható, hogy a megkérdezett vállalkozások 95%-a 4 évnél 

régebben jött létre, tehát azt mondhatjuk, hogy tapasztaltan, megfontolt szándékkal léptek a 

kamarába, vállalták a tagságot. Az életkor szerint a többi megkérdezett tag esetén nagy a 

szóródás, mert 23 éve működő cégek is tagjai a kamarának.  

 

Mintajellemzők nem kamarai tagok esetén 

A kérdőívet kitöltettem nem kamarai tag vállalkozásokkal is. Ebben a mintában 105 kitöltött 

kérdőív szerepelt. Ezen vállalkozások tevékenységi körét összehasonlítva a kamarai tagok 

által kitöltött cégekkel, nem tapasztalható jelentős eltérés. Arányaiban hasonló megoszlást 

mutat, mint a tagoknál, 79%-uk a szolgáltatási csoportba tartozó tevékenységet folytat, 16%-

uk ipari területen végez tevékenységet, és 5%-uk a mezőgazdaságban tevékenykedik. Egyes 

nemzetgazdasági ágak szerint részletezve is hasonlóan alakul a megoszlás: a kérdőívet 

kitöltők közül a legtöbben 24,8%, (26 nem kamarai tag) egyéb szolgáltatás nyújtásával, 20%-

uk (21 cég) a kereskedelem gépjárműjavítás, és 9,5%-a (10 vállalkozás) pedig építőipari 

tevékenységgel foglalkozik.  

Nem tagok esetén a vállalkozás jogi formája sem mutat jelentős eltérést a kamarai tagok által 

kitöltött vállalkozási forma tekintetében, csak a nem tagok esetén, amikor több egyéni 

vállalkozó töltötte ki a kérdőívet, mint ahány tag ugyanezen vállalkozói formánál. Nem tagok 

esetén a megkérdezettek 48%-a Kft. formában (tagoknál 55%-a), 19%-a Bt. (tagoknál 21%-a), 

29%-a egyéni vállalkozóként (tagoknál csak 17%a), 3%-a Zrt. (tagoknál 4%-a), és 1%-a 

alapítványi formában működő társaság. 

A következőkben az empirikus kutatásom eredményeit ismertetem az általam megfogalmazott 

hipotézisek szerint haladva. 

 

2.1. A kamarával szembeni elvárások vizsgálata tagok és nem tagok körében 

 

Az általam lefolytatott interjúk és a szakirodalom tanulmányozása során felmerült bennem, 

hogy az egyes vállalkozások méretüktől és tevékenységi körüktől is függően más- más 

szolgáltatást várnak el a kamarától. Ennek megfelelően a következő hipotézist fogalmaztam 
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meg: tagok és nem tagok esetén a kamarákkal szemben támasztott elvárások 

méretkategóriánként és tevékenységi körönként is eltérőek. 

Az eredmény a következő: a kamarai tagok kamarával szembeni elvárásaikat illetően az első 

három helyen a szakmaiság erős képviselete (4,19), a helyi piacok erősítése (4,07) valamint az 

érdekérvényesítés és jogszabályok tervezetének véleményezése (4,06) szerepelnek. Vagyis a 

tagok legfőképpen azt várják el a kamarától, hogy az képviselje szakmailag az érdekeiket, 

segítse őket a helyi piacokon való érvényesülésben és végül, országos szinten is képviselje a 

vállalkozások érdekeit a jogszabályok alkotásánál, így először a helyi, majd az országos 

szintű képviseletre tartanak igényt. 

 

A kamarai tagok elvárásait méretkategóriák szerinti bontásban bemutatva: a mikro 

vállalkozások elsősorban az érdekérvényesítést (4,36), a helyi piacok erősítését (4,18), és az 

egyre bővülő szolgáltatások nyújtását várják el (4,06). A kisvállalkozások szintén elsősorban 

az érdekérvényesítést tartják fontosnak (4,36), ugyanakkor ők a szakmaiság erős képviseletét 

(4,27) is magas pontszámmal értékelték. E két tényezőn túl a helyi piacok erősítését (4,18) 

várják a kamaráktól. A középvállalkozások esetén a szakmaiság erős képviselete (4,00), majd 

a piacokról háttér információ biztosítása (3,6) és a helyi piacok erősítése (3,6) állnak az első 

három helyen. Tehát itt is kitűnik, hogy a tagok esetén mindegyik vállalati méretkategóriának 

más és más elvárásai vannak a kamarával szemben, ezért a feladatainak ellátásánál és az 

ehhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtásoknál figyelembe kell vennie az eltérő 

méretnagyságok szerinti különböző igényeket. 

 

A tevékenységi körönkénti elvárásokról elmondható, hogy a mezőgazdasági tevékenységet 

végző vállalkozásoknak vannak a legnagyobb elvárásai (4,00 vagy feletti értékek), 

legfőképpen a szakmaiság erős képviseletét várják el a kamarától. A szolgáltató és az ipari 

tevékenységet végző vállalkozások összességében alacsonyabb elvárást támasztanak, ők az 

érdekérvényesítést, a jogszabályok tervezetének véleményezését tartják fontosnak.  

 

Ezt követően a nem kamarai tagoknak a kamarákkal szembeni elvárásait vizsgáltam meg. Ez 

a minta a kamarai tagok egyfajta kontrollcsoportjaként szolgálhat. Esetükben az első három 

helyen a helyi piacok erősítése, az érdekérvényesítés, és a szakmaiság képviselete 

szerepelnek. A különbség abban mutatkozik a tagokkal szembeni elvárásoktól, hogy a tagok 

elsősorban a szakmaiság erős képviseletét várják el, míg a nem tagok ezt a harmadik helyre 

helyezik. Az elvárások következőképpen alakulnak a nem kamarai tagok körében vállalati 

méretkategóriánként: a nem tag mikro vállalkozások a helyi piacok erősítését tartják a 

legfontosabb feladatnak. Számukra az egyre bővülő szolgáltatások nyújtása lenne még elvárt 

feladat, amit igényelnének a kamaráktól. A kisvállalatok szintén a helyi piacok erősítését 

tették első helyre, de ezzel szinte azonos fontosságot tulajdonítanak az érdekérvényesítésnek 

és a szakmaiság képviseletének, ezt a három elvárást tartják a legfontosabbnak a kamara 

részéről. A középvállalkozások az érdekérvényesítést jelölték első helyen, a helyi piacok 

erősítése csak ezután következett.  

 

Tevékenységi körönként vizsgálva az egyes elvárásokat megfigyelhető, hogy a három 

tevékenységi kör csoportból a mezőgazdasági tevékenységgel foglalkozók elvárásai a 

legerősebbek csaknem mindegyik kategóriában (kivéve: piacokról háttér információ 

biztosítása). Az ipari tevékenységet végzők részéről a szakmaiság erős képviselete, a helyi 

piacok erősítése és a piacokról háttér információ biztosítása a legfontosabb elvárás, míg a 

szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozások számára első helyen a helyi piacok erősítése 

és az érdekérvényesítési funkció szerepelt. 
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A felmérésnél érdekes eredmény született a kamarai elvárások tekintetében (1-5 skálán), mert 

a nem tagok nagyobb elvárásokat támasztanak a kamarával szemben, mint a tagok. Magasabb 

átlagértékeket jelöltek meg például az érdekérvényesítés esetén, 4,25-4,19 volt az érték a nem 

tagok javára.  

 

 

2.2. A kamarai tagság választásának indokai és összefüggései 

 

A következőkben azt vizsgáltam, hogy az önkéntes kamarai tagok miért nem 

választották a tagságot, milyen indokok álltak a háttérben. Azok, akik egyáltalán nem tagok, 

ismerik-e a kamara egyes szolgáltatásait, akik már nem tagok, igénybe vették-e azokat 

korábban (így ismerve azokat esetleg már nem akartak újra tagokká válni). Feltételeztem, 

hogy a kamarai tagok 2000-től bekövetkezett önkéntes kamarai tagság 

választásának/maradásának indokai méretkategóriánként és tevékenységi körönként eltérő, 

valamint a nem kamarai tagoknál az önkéntes kamarai tagság nem választása és az egyes 

szolgáltatások ismertsége, igénybevétele között kapcsolat áll fenn. 

 

A kamarai tagok 2000. előtt kötelezően lettek azok, 2000. november 1. után pedig önkéntesen 

léphettek be a szervezetbe. Vannak, akik még a kötelező tagság idején léptek be, és maradtak 

azóta is tagok, de meglepően magas azoknak a száma (8%), akik pont akkor lettek tagok, 

amikor önkéntes lett a tagság. A tagok 13%-a pedig 1-3 éve lett csak kamarai tag. Azt 

vizsgálva, hogy miért lettek, illetve 2000. után miért maradtak kamarai tagok, a következő 

eredmény született (több válasz is jelölhető volt). Legtöbben (36%) jelölték a kamara hasznos 

és fontos információkat nyújtott a vállalat számára, szükség volt a tagságra a különféle 

támogatásokhoz (34%), igénybe vegyem a szolgáltatásokat (26%) végül legkevésbé volt 

fontos, hogy érdekképviseleti szerv tagjai legyenek (22%). A tagok körében „ha már eddig is 

tagja voltam, továbbra is az maradok‖ kérdésnél szignifikáns összefüggés mutatkozott a 

vállalakozások kora és e kérdés között, vagyis ez a konzervatív hozzáállás a vállalatok 

korának növekedésével egyre meghatározóbbá válik.  

 

A vállalkozások méretkategóriája szerint a belépés indokai
107

 között eltérések figyelhetők 

meg. A mikro- és kisvállalkozásoknak a különféle támogatások igénybevétele miatt volt 

szüksége a tagságra, míg a foglalkoztatott nélküli/ önfoglalkoztatók számára nem volt döntő 

ok a belépéskor. Az érdekképviseleti tagság ténye, mint motiváció a mikro- és 

kisvállalkozások számára meghatározó, míg a közepes vállalkozásokat nem az 

érdekképviseleti tagság motiválta a csatlakozáskor. A szolgáltatások igénybe vétele miatti ok: 

a mikro- és kis vállalatok veszik igénybe legnagyobb arányban a szolgáltatásokat. 

Foglalkozatott nélküli mikro vállalkozások is igénylik (26,1 %), de leginkább a „valós‖ mikro 

vállalkozások használják ki (33 %). Azon tagok, akik a szolgáltatások miatt léptek be, jobbra 

értékelik az igénybe vett szolgáltatásokat, mint akinek nem ez volt a belépési motivációja. 

 

A nem kamarai tagok esetében, akik már egyszer voltak tagok (105 mintából 24 ilyen 

vállalkozás volt) az újbóli kamarai tagság oka részben megegyezik a tagok által adottakkal, 

vagyis szükségük volt a tagságra különféle támogatásokhoz, másrészt hasznos és fontos 

információkat nyújtott számukra, harmadikként pedig a Széchenyi Kártyaigénylés miatti okot 

jelölték meg. Akik soha nem voltak tagok eredményei, vagyis hogy milyen okok miatt nem 

                                                 
107

 Belépést motiváló okok a tagok körében: szükségem volt a tagságra különféle támogatásokhoz, hasznos és 

fontos információkat nyújt(ott) számomra és a vállalkozás számára, ha már eddig tagja voltam, továbbra is az 

maradok, igénybe veszem a kamara által nyújtott szolgáltatásokat, fontos számomra, hogy egy érdekképviseleti 

szervezet tagja legyek. 
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léptek be az önkéntes kamarai rendszerbe a következő: azon nem tagok, akik még soha nem 

voltak tagok, azért nem veszik igénybe a szolgáltatásokat, illetve azért nem lettek/lesznek 

tagok, mert nem ismerik pontosan azokat. Úgy ítélik meg, hogy nincs is rájuk szükségük, 

valamint egyáltalán nem tartják fontosnak, hogy érdekképviseleti szerv tagjai legyenek. 

Elenyésző azok száma, akik azért nem váltak taggá, mert nem tudnák fizetni a kamarai 

tagdíjat. 

 

Kiderült, hogy a nem tagok egyharmada nem ismeri a kamarai szolgáltatásokat. A 

szolgáltatásokat ismerők között a nagyobb cégek tájékozottabbak a különböző 

szolgáltatásokat illetően, tehát a vállalatméret növekedésével növekvő ismeretek jelentkeznek, 

de kevésbé használják ki a lehetőségeket, vagyis hiába ismerik a szolgáltatásokat, kevesebbet 

vesznek belőlük igénybe. 

 

2.3. A kamara kommunikációs csatornájának hatékonysága 

A következőkben egyrészt arra kerestem a választ, hogy megfelelően működnek-e a 

kamara kommunikációs csatornái, azaz a tagokhoz eljutnak-e az információk a kamara 

tevékenységéről, a nyújtott szolgáltatásairól? Másrészt, hogy a nem tagok „nem taggá 

válásában‖ van-e szerepe a kommunikációs csatornáknak, azok kifelé is eléggé hatékonyan 

működnek-e, a nem tag vállalkozások számára adnak-e elég információt magukról, az általuk 

kínált szolgáltatásokról és ezek közt kapcsolat szoros áll-e fenn?  

 

A tagok értékelése a 4 féle kommunikációs csatornáról (5 fokozatú skálán) a következő volt: a 

kamarai honlap (71 fő ismerte): 3,62-es értékelést kapott, a gazdasági iránytű (58 fő) 

valamivel alacsonyabb, 3,48-as értékelést kapott. Az e-hírlevél (67 fő) 3,43-as, a helyi sajtó 

pedig (64 fő) csak 2,48-as értéket kapott. Az eredmények alapján elmondható, hogy a 

megkérdezett tagok leginkább a kamarai honlapot ismerik, szerintük egyúttal ez hordozza a 

leghasznosabb információkat. A gazdasági iránytűt kevesebben ismerik, az ismerők pedig 

kevésbé tartják értékesnek. Az e-hírlevelet a gazdasági iránytűvel közel azonosan hasznosnak 

ítélték a tagok. A legkevésbé hasznos információforrásnak a helyi TV/ rádió csatornák 

bizonyultak annak ellenére, hogy a megkérdezettek zöme tud róla. Aki a gazdasági iránytűt, a 

honlapot és az e-hírlevelet ismeri, az jellemzően ismeri és igénybe veszi a szolgáltatásokat. 

Az igénybevétel ténye és a kommunikációs csatornák hatékonysága között szignifikáns 

kapcsolat mutatkozott, kivéve a köztestületi szolgáltatásokat. Ugyanez elmondható a helyi tv, 

rádió ismerete és a szolgáltatások ismerete közötti kapcsolatról, egy kicsit gyengébb jelleggel. 

A gyakoriság vizsgálata nem mutatott összefüggést a kommunikációs csatorna 

hatékonyságával, vagyis az igénybevétel gyakoriságát nem befolyásolja a kommunikációs 

csatorna hatékonyságáról alkotott vélemény. A tagok tehát nem azért vették ritkábban igénybe 

az egyes szolgáltatási csoportokat, mert nem működtek jól a kamarai kommunikációs 

csatornái, és így nincsenek naprakészen informálva az egyes szolgáltatásokat illetően.  

 

A válaszadók megfelelőnek értékelték a kommunikációs csatornákat, ismerik az egyes 

szolgáltatási csoportokat, és igénybe is veszik őket. A kapott átlagok jól mutatják, hogy a 

gyakoribb igénybevétel a kommunikációs csatorna magasabb értékelésével jár együtt. Tehát a 

vállalkozások azért veszik igénybe gyakrabban e csatornákat, mert elégedettek voltak a 

nyújtott információkkal.  

 

2.4. A kamarai szolgáltatások értékelése, igénybevétele kamarai tagok körében 

A következőkben arra kerestem választ, hogy a kamarai tagok az egyes szolgáltatásokat 

igénybe veszik-e, ezt milyen gyakorisággal teszik, mennyire elégedettek az igénybe vett 

szolgáltatásokkal, és ez, az egyes méretkategóriákkal illetve a tagság idejével milyen 
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összefüggést mutat. A következő hipotézisekkel éltem: a szolgáltatások igénybevételének 

gyakorisága, azokkal való elégedettség és a méretkategóriák között szignifikáns kapcsolat 

van, minél nagyobb a vállalat, annál gyakrabban veszi igénybe a szolgáltatásokat és annál 

elégedettebb azokkal, valamint A kamarai tagság ideje és szolgáltatásokkal való elégedettség 

között szignifikáns, pozitív irányú kapcsolat van. 

A kamarai tagok egyes szolgáltatási csoportok értékelése, vagyis mennyire elégedettek a 

nyújtott szolgáltatásokkal a következő. Ötfokozatú skálán: a két legmagasabb, 3,72-es, illetve 

3,68-as értéket a pénzügyi finanszírozási tanácsadás, és a köztestületi feladatok csoportja 

kapta. Ezt követi a szakképzési tanácsadási ismeretkör 3,38-as, az általános ügyviteli, jogi 

tanácsadás 3,31, és végül a kereskedelmi tanácsadás 3,29-es értékeléssel.  

 

A szolgáltatási csoportok igénybevételének méretkategóriák szerinti eltérő gyakorisága 

igazolható, vagyis minél nagyobb a vállalat annál gyakrabban veszi igénybe a 

szolgáltatásokat. Az (alkalmazott nélküli) mikro vállalkozások 26%-a egyáltalán nem veszi 

igénybe, 30%-uk pedig félévente veszi igénybe a nyújtott szolgáltatásokat annak ellenére, 

hogy hiányoznak a belső anyagi és szervezeti erőforrásaik. Az (alkalmazottal rendelkező) 

mikro- és kisvállalkozások gyakrabban – 21% és 27%-a havonta, 31% és 28%-a pedig 

negyedévente – veszik igénybe a szolgáltatásokat, mint az alkalmazott nélküli mikro 

vállalkozások, míg leggyakrabban a közepes vállalatok – 20%-a havonta és 40%-a 

negyedévente – veszik igénybe a kamarai szolgáltatásokat. Ahogy nő a cég mérete, a 

gyakoriság átlaga is növekvő lesz. 

 

Vállalatméret szerint nem rajzolódott ki általános érvényű kapcsolat a szolgáltatások 

értékelésében. A mikro- és kisvállalatok az általános üzletviteli, jogi tanácsadás és a pénzügyi 

finanszírozási tanácsadás szolgáltatás-csoportokat értékelik az átlagnál magasabbra, míg a 

közepes vállalatok a kereskedelmi tanácsadás, piaci információk nyújtása és a szakképzési 

tanácsadás/szakképzési ügyintézés szolgáltatás-csoportok esetén adtak magasabb 

pontszámokat. A mikro- és kisvállalkozások inkább a működés feltételeit keresik, a közepes 

vállalkozások számára már égetőbb a minél magasabb hatékonyság elérése. 

 

Ezt követően a kamarai tagság idejének hatását vizsgáltam. Ehhez a kamarai tagság idejét 

években fejeztem ki. Korreláció vizsgálatot végeztem, ami alapján nem mutatkozott 

szignifikáns összefüggés a nyújtott szolgáltatások érékelése és az években kifejezett fennálló 

tagság között. Az egyes szolgáltatás-csoportok értékelése között ugyanakkor pozitív irányú, 

szignifikáns kapcsolat figyelhető meg. Ez arra utal, hogy a tagok általában véve elégedettek 

vagy majdnem elégedettek a szolgáltatásokkal.  

 

2.5. A kamarai szolgáltatások ismertsége és igénybevétele a nem tagok által  

Nem tagok esetén feltételeztem, hogy az egyes szolgáltatásokat a korábban már valamikor 

volt tagok jobban ismerik és veszik igénybe azokkal szemben, akik egyáltalán nem voltak 

korábban kamarai tagok. Ez alapján a következőket fogalmaztam meg: a nem kamarai tagok 

között a szolgáltatások ismertségét és igénybevételét meghatározza a korábban fennálló 

tagság. A szolgáltatások igénybevétele nemzetgazdasági áganként eltérő. 

A nem kamarai tagok átlagosan 17 szolgáltatást ismertek a felsorolt 46 szolgáltatás közül. Az 

átlagosan igénybe vett szolgáltatásszám esetükben 8,6 volt. Tekintve, hogy a nem tagok a 

szolgáltatásokat csak térítés ellenében vehetik igénybe, a 36 százalék feletti igénybevételi 

arány magasnak mondható. Az ismert szolgáltatások átlagosan 31 százalékát veszik igénybe, 

9,1 százalékuk 100 százalékban, azaz mindet ismeri, de 41,6 százalék semelyiket sem, annak 

ellenére, hogy egyébként vannak ismeretei a kamaráról. A korábban volt tagok átlagosan 26 
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szolgáltatást ismernek és 15-öt igénybe is vettek, ezzel szemben az egyáltalán nem volt tagok 

átlagosan csak 17-féle szolgáltatást ismernek és csak 9-et vettek igénybe. Megállapítható, 

hogy akik már korábban, bármilyen oknál fogva voltak kamarai tagok, több szolgáltatást 

ismernek és vesznek is igénybe (igaz, már térítés ellenében), mint akik soha nem voltak még 

tagok. A vállalatok által adott válaszok alapján megállapítható, hogy mind az ismert, mind az 

igénybe vett szolgáltatások terén a mezőgazdasági és az ipari vállalatok járnak az élen. A 

szolgáltató cégek átlagosan 16,7 szolgáltatásról tudnak, és mindössze 8-at vesznek igénybe. 

Az igénybevétel aránya is csökkenést mutat a mezőgazdasági, ipari és szolgáltató vállalatok 

körében. 

 

A következő lépésben azt vizsgáltam meg, hogy a nem kamarai tagok mennyiben értékelik 

másként az igénybe vett szolgáltatásokat, mint a kamarai tagok. Ebből arra következtethetünk, 

hogy a nem tagság melletti döntést meghatározza-e a kisebb mértékű elégedettség, vagy 

valamilyen más mozgatórugója van ennek a döntésnek. Azon tagok és nem tagok, akik 

igénybe vettek valamilyen kamarai szolgáltatást, eltérően értékelték ezeket, ugyanúgy, mint a 

kamarával szembeni elvárásoknál, melyek szintén azt mutatták, hogy a nem tagok nagyobb 

elvárással rendelkeznek és ezek nem teljesülnek. A nem tagok a pénzügyi finanszírozási 

tanácsadás kivételével mind a négy szolgáltatási csoportnál jobbra értékelték az igénybe vett 

szolgáltatásokat, mint a tagok. 

 

2.6. Ingyenes szolgáltatások igénybevétele nem tagok körében 

 

A kötelező kamarai regisztráció tapasztalatairól a felmérés készítésének időpontjában még 

nem állt rendelkezésre kellő információ. Igényfelmérést végeztem azonban arról, hogy a 

kamara által kötelezően nyújtandó ingyenes szolgáltatásokat tervezik-e majd igénybe venni a 

vállalkozások, mert úgy gondolom, ez is mutatja a kamara elfogadottságát a nem tagok 

körében. Ezért a következő feltételezéssel éltem: a kötelező regisztráció bevezetése rontotta a 

kamara megítélését, elfogadottságát a vállalkozások körében. 

 

A nem tagok körében a kötelező regisztráció esetén három ingyenes szolgáltatást nyújtanak a 

kamarák: üzleti partnerkeresést, pályázatfigyelést, és adózási tanácsadást. A megkérdezett 

nem tagok, akik az új szabályozás szerint kötelezően, 2012. március 31-ig regisztrálták 

magukat, többségében nem tervezik ezen ingyenes szolgáltatások igénybevételét. Ez is azt 

mutatja, hogy a nem tagok körében a kamara megítélése nem javult, rontotta a partnerségen 

alapuló érdekérvényesítést.  

 

Azon nem kamarai tag vállalkozások, akik tervezik valamelyik szolgáltatás igénybevételét, 

méretkategóriák szerint a következőképpen oszlanak meg: mindegyik vállalkozási formában 

átlagosan a megkérdezettek több mint 60%-a mondta azt, hogy nem tervezi egyik szolgáltatás 

igénybevételét sem. Egy kivétel volt: az alkalmazottal rendelkező mikro vállalkozások 60%-a 

jelezte, hogy a pályázatfigyelési szolgáltatást tervezi igénybe venni a közeljövőben. Ugyanezt 

megvizsgálva a tevékenységi kör oldaláról az látható, hogy a szolgáltatási szektorban 

tevékenykedő vállalkozások 52%-a tervezi a pályázatfigyelési szolgáltatás igénybevételét és 

az adózási tanácsadást, azonban az üzleti partnerkeresést 74-67% közötti arányban elutasítják, 

vagyis egyáltalán nem tervezik igénybe venni. A mezőgazdasági és az ipari szektorban 52-

78% közötti azok aránya, akik egyik ingyenes szolgáltatást sem tervezik igénybe venni. 

Egyelőre úgy tűnik, nincs igény ezen ingyenes szolgáltatásokra a nem tag vállalkozások 

körében. 
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3.EREDMÉNYEK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 

Empirikus kutatásom megállapításai alapján bizonyítható, hogy a kamarára, mint 

érdekképviseleti szervezetre szükség van, a kamara által nyújtott szolgáltatások iránt igény 

jelentkezik a kamarai tagok körében, de véleményem szerint minden kamarában egységesen 

szükség lenne azonos körű és színvonalú szolgáltatások nyújtására, a tevékenységük 

eredményességének rendszeres mérésére, értékelésére, valamint a kommunikáció erősítésére. 

A kamara által nyújtott szolgáltatások fontosak, mert ezeken keresztül tud a vállalkozások 

versenyképességére leginkább hatni, szolgáltatásait azonban eltérő módon kell biztosítania a 

vállalkozások eltérő méretnagyság szerinti csoportjai részére. Más elvárásai vannak a 

kamarával szemben egy nagyvállalatnak, és más a kis- és középvállalati csoportnak. Ez 

utóbbit a felmérésem is igazolta, de sajnos a nagyvállalatok esetében erre nem tudtam 

igazolást kapni, mert nem volt kellő számú a mintanagyság. A középvállalkozói szektor által 

igényelt szolgáltatások körénél kiemelten jelentkezik a belföldi piacszerzéshez, forráshoz 

jutáshoz, kapcsolatépítéshez való aktív kamarai közreműködés. Számukra fontos, hogy a 

kamara aktívan befolyásolja a megfelelő minőségben és mennyiségben rendelkezésre álló 

munkaerő-kínálatot, segítse elő a munkaerő-foglalkoztatást. Fontos szerepet töltenek be e 

vállalatkategória esetében a napi üzletvitelhez kapcsolódó kamarai információszolgáltatások, 

az adózás, a munkaügy, a pályázati lehetőségek területén. A személyes interjúkat is 

készítettem és ezek alapján kiderült, a vállalkozások érdekeltek abban, hogy kamarai 

közreműködéssel bekerülhessenek különféle beszerzési, értékesítési közösségekbe, 

hálózatokba, valamint kapcsolatépítést illetően a kamarával szemben felmerült igény az 

üzletember találkozók szervezése. Végül a mikro- és kisvállalkozói körbe tartozók azok, akik 

a kamarával szemben minden területre kiterjedő szolgáltatási kínálatot várnak el a kamarától. 

 

A kamarák hálózatszerű működésük felhasználásával alkalmasak arra, hogy segítsék a 

gazdaság fejlesztését érintő kormányzati intézkedések, stratégiák előkészítését, valamint a 

vállalkozói érdekképviselet tekintetében a kormányzat legjelentősebb partnereivé váljanak. 

Az általam végzett felmérés alapul szolgálhat egy új, komplexebb, egységes, szolgáltatási 

rendszer kialakítására, mely alapján a kamaráknak lehetősége nyílik személyre szabottabb 

szolgáltatások nyújtására, hogy még hatékonyabban hozzájárulhassanak a vállalkozások 

fejlesztéséhez és ezen keresztül segítséget nyújthassanak az előbb említett, a gazdaság 

fejlesztését érintő kormányzati intézkedések, stratégiák előkészítéséhez.  

 

A rendszeres társadalmi párbeszéd – melyre szükség van a gazdasági politikai döntéshozatal 

demokratizálása érdekében –, azonban szükségszerűen feltételezi Magyarországon egy erős, a 

gazdaság tényleges önkormányzataként fellépő, köztestületi kamarai rendszer működését is 

úgy, hogy a feladatokhoz hozzárendelik a szükséges költségvetési forrásokat. Azonban a 

kamarai finanszírozás egyik fő ellentmondásossága, hogy a kamara ugyan az egész 

gazdaságot képviseli, így minden vállalkozás felé szolgáltatási kényszere van, ehhez azonban 

csak az önkéntes tagok által fizetett tagdíj, állami források és a szolgáltatásokból származó 

bevételek állnak rendelkezésére. Ezen a helyzeten javított a 2012. március 1-től bevezetésre 

került kötelező regisztráció intézménye, melyből származó befizetések növelik a kamarák 

bevételeit, hogy a rájuk bízott feladatokat hatékonyabban tudják megvalósítani. A cél pedig a 

2014. júniusi kamarai küldöttgyűlésen megfogalmazott kötelező (automatikus) kamarai tagság 

elérése lesz (Parragh, 2014). A kötelező tagság mellett szólnak a következő érvek: 

 A kötelező tagság biztosítja, hogy a kamara reprezentáljon valamennyi szektorbeli, 

méretkategóriába tartozó és jogi formájú vállalkozást. 

 Jelentős erőt képviselve maga mögött, érdekképviseleti, közvetítő tevékenységét 

hatékonyabban el tudja látni. 



„Mérleg és Kihívások” IX. Nemzetközi Tudományos Konferencia  

912 

 

 Amennyiben az összes kamarai tag pénzügyileg hozzájárul a kamara működéséhez, 

elkerülhető a potyautas probléma. 

 A kamara így egy stabil bevételi forrással rendelkezik, és hatékonyabbak lesznek az 

ellátandó feladatok tekintetében. 
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